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Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Vaslui 

În atenţia:  doamnei/domnului director 

                    responsabilului cu proiecte europene 

Referitor la: ateliere scriere proiecte Erasmus+ 

 

 

  

Vă facem cunoscute următoarele ateliere de formare / acreditare Erasmus+. organizate 

de ANPCDEFP. Procesul de acreditare este unul ce permite acces simplificat la finanțare, 

astfel că recomandăm tuturor unităților de învățământ cu experiență în programul 

Erasmus+ să obțină acreditarea 

În luna august, atelierele online de scriere pentru unitățile/ instituțiile interesate să depune 

proiecte la următoarele termene din toamna 2022 se organizează după cum urmează:  

1. 09 – 12 august 2022:  Atelier AcreditarE+ online, Formare profesională VET,  termen 

de înscriere 1 august; informații și înscriere la https://www.erasmusplus.ro/evenimente-

det/vrs/IDev/2123  

2. 11 – 26 august 2022: Atelier online ParteneriatE+ proiecte la scară mică Educație 

Școlară, termen de înscriere 31 iulie; informații și înscriere la 

https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/2126  

3. 11 – 26 august 2022: Atelier online ParteneriatE+ proiecte la scară mică Educația 

adulților, termen de înscriere 31 iulie; informații și înscriere la 

https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/2127  

4. 23 – 26 august 2022: Atelier AcreditarE+ online, Formare profesională VET, termen de 

înscriere 15 august; informații și înscriere la https://www.erasmusplus.ro/evenimente-

det/vrs/IDev/2124  
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Vă rugăm să diseminați aceste informații la nivelul unităților de învățământ și să desemnați, în 

măsura posibilităților, reprezentanți care să participe la aceste ateliere. Astfel, veți fi cu un pas 

mai aproape de un proiect Erasmus+.  

 

Pentru informații suplimentare puteți contacta inspectorul școlar pentru proiecte educaționale, 

prof. Loredana Maria Păun (loredana.paun@isj.vs.edu.ro). 

 

Mai multe informații despre cursurile / atelierele organizate de ANPCDEFP sunt 

disponibile la:  

https://www.erasmusplus.ro/evenimente  . 

 

 

Prof. Loredana Maria Păun, 

Inspector şcolar pentru proiecte educaționale 
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